Aanpassingen van de (bestaande) toelichting op de verordening

Artikel 1

Begripsomschrijvingen

x.

Het wettelijke begrip ‘huishoudelijke verzorging’ is nu opgenomen in de verordening. In de
praktijk wordt ook vaak het begrip ‘Hulp bij het Huishouden (HbH)’ gehanteerd. De
begrippen kunnen praktisch beide worden gebruikt. Om bij deze begrippen (nog) concreter
te zijn, wordt ook het begrip HV-activiteiten geïntroduceerd en vastgelegd.

ij.

Bij de HV-activiteiten gaat het om (een of meer van) de huishoudelijke
verzorgingsactiviteiten (-werkzaamheden en/of -taken) die op basis van individueel
concreet maatwerk met een actieve zorgsignaalfunctie worden verricht en nader zijn
omschreven in bijlage 1 van de nadere regels. De concrete invulling, omvang en uitvoering
van de HV-activiteiten vindt steeds plaats met als uitgangspunt een adequate invulling van
de compensatieplicht als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a van de wet en rekening houdend
met de capaciteiten van de cliënt om uit een oogpunt van kosten zelf in maatregelen te
voorzien als bedoeld in artikel 4 lid 2 van de wet. Veelal worden de HV-activiteiten concreet
uitgevoerd door of namens een HV-zorgdienstverlener.

z.

Bij de HV-Zorgovereenkomst gaat het om de overeenkomst tussen de persoon als bedoeld
in artikel 4 lid 1 van de wet (de cliënt/burger) en de HV-zorgdienstverlener inzake de
concrete invulling, omvang en uitvoering van de Huishoudelijke verzorging c.q. de HVactiviteiten ten behoeve van de (maatschappelijk ondersteuning van en zorg aan de)
cliënt/burger. De voor een HV-activiteit (‘aandachtsgebied’) geïndiceerde cliënt/burger en
de HV-zorgdienstverlener zullen/moeten daar samen binnen het wettelijke kader en binnen
de tussen de gemeente en de HV-zorgdienstverlener gemaakte (contractuele) afspraken in
goed en nauw overleg uitkomen.

Hoofdstuk 2

De te bereiken resultaten

Algemeen
Hoofdstuk 2 is het hart van de verordening. Hoofdstuk 2 betreft de te bereiken resultaten, die afgeleid zijn
uit de in artikel 4 genoemde doelstellingen van de compensatieplicht.
Er zijn hieruit 8 te bereiken resultaten afgeleid:
a.
in het kader van de leefbaarheid gerealiseerde HV-activiteiten in de vorm van licht en/of
zwaar huishoudelijk werk in de woonkamer, slaapvertrekken, keuken en sanitaire ruimten
van de woning;
b.
wonen in een geschikte woning;
c.
adequaat gebruik kunnen maken van goederen voor primaire levensbehoeften;
d.
adequaat gebruik kunnen maken van schone, draagbare en doelmatige kleding;
e.
het thuis kunnen zorgen voor kinderen die tot het gezin behoren;
f.
zich verplaatsen in en om de woning;
g.
zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel;
h.
de mogelijkheid om medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te
gaan.
Op deze 8 terreinen heeft het college een resultaatverplichting: door de te nemen algemene of individuele
maatregelen moet het gestelde resultaat bereikt kunnen worden. Ook de Centrale Raad spreekt over
resultaatverplichting, bijvoorbeeld in de eerdergenoemde uitspraak van december 2010.

Artikel 10

In het kader van de leefbaarheid gerealiseerde HV-activiteiten in de vorm van licht
en/of zwaar huishoudelijk werk in de woonkamer, slaapvertrekken, keuken en
sanitaire ruimten van de woning
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Leden 1 en 2:
Het (eerste) resultaat met betrekking tot de compensatieplicht ex art. 4 lid 1 sub a Wmo inzake
‘een huishouden te voeren’ is (zijn) in het kader van de leefbaarheid gerealiseerde HV-activiteiten
in de vorm van licht en/of zwaar huishoudelijk werk in de woonkamer, slaapvertrekken, keuken en
sanitaire ruimten van de woning.
De concrete huishoudelijke verzorgingsactiviteiten (-werkzaamheden en/of -taken), ofwel HVactiviteiten, die in het voorkomende individueel concrete cliëntgeval met een actieve
zorgsignaalfunctie worden verricht zijn omschreven in bijlage 1 van de nadere regels. Meer
concreet gaat het bij dit aandachts- c.q. resultaatgebied om een of meer van de huishoudelijke
activiteiten/werkzaamheden/taken genoemd bij licht huishoudelijk werk en/of zwaar huishoudelijk
werk als genoemd in bijlage 1 van de nadere regels.
Als, op basis van individueel concreet maatwerk, in het individuele concrete (cliënt-/burger-) geval
een of meer van de HV-activiteiten als genoemd bij licht huishoudelijk werk en/of zwaar
huishoudelijk werk in bijlage 1 van de nadere regels ten behoeve van de cliënt/burger
(daadwerkelijk) zijn verricht (er is ondersteuning bij verleend en/of er zijn activiteiten
overgenomen, zie art. 1 lid 1 sub h Wmo) , dan is een resultaat bereikt dat als compensatie in de
zin van art. 4 lid 1 sub a Wmo onder ‘een huishouden te voeren’ heeft te gelden.
In ‘het Gesprek’ komt degene die problemen ondervindt op het terrein waar de compensatieplicht
van toepassing is, in gesprek met een vertegenwoordiger van het college, die samen met
betrokkene en eventueel aanwezige mantelzorger(s) inventariseert waar betrokkene en zijn
mantelzorger(s) problemen ondervindt, wat betrokkene nog zelf kan, wat de te bereiken resultaten
zijn in de ogen van betrokkene, wat de behoeften daarbij zijn, welke oplossingen er in de
maatschappij beschikbaar zijn via algemene voorzieningen, algemeen gebruikelijke
voorzieningen, voorliggende voorzieningen en collectieve voorzieningen, zodat een basis ontstaat
voor het zoeken naar oplossingen voor de problemen. Met die oplossingen wordt het te bereiken
resultaat gerealiseerd.
Degene die problemen ondervindt op het terrein waar de compensatieplicht van toepassing is
(cliënt/burger) kan in het voorkomend geval een indicatie m.b.t. licht huishoudelijk werk en/of een
indicatie m.b.t. zwaar huishoudelijk werk verkrijgen.
De daarmee verband houdende maatschappelijke ondersteuning, die bestaat uit een of meer van
de HV-activiteiten die tot dit resultaatgebied behoren, wordt in geval van de verstrekking van een
‘voorziening in natura’ te allen tijde in goed en nauw overleg tussen de cliënt/burger en de HVzorgdienstverlener concreet, op basis van maatwerk, ingevuld en uitgevoerd met als uitgangspunt
een adequate invulling van de compensatieplicht als bedoeld in artikel 4 lid 1 sub a Wmo en
rekening houdend met de capaciteiten van de cliënt om uit een oogpunt van kosten zelf in
maatregelen te voorzien als bedoeld in artikel 4 lid 2 Wmo. De voor een HV-activiteit
(‘aandachtsgebied’) geïndiceerde cliënt/burger en de HV-zorgdienstverlener zullen/moeten daar
samen binnen het wettelijke kader en binnen de tussen de gemeente en de HV-zorgdienstverlener
gemaakte (contractuele) afspraken in goed en nauw overleg uitkomen.
Lid 3:
Lid 3 bepaalt dat indien er sprake is van een voorliggende algemene, collectieve voorziening of er
gebruikelijke zorg aanwezig is er in principe geen individuele voorziening toegekend zal kunnen worden.
Omdat het om maatwerk gaat, zal ook hiernaar nauwkeurig onderzoek gedaan moeten worden.
Artikel 30

Nadere regels

Dit artikel regelt de bevoegdheid van het college, om ten behoeve van de uitvoering van de
verordening, nadere regels op te stellen.
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